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Elmélkedés
a nemzeti vagyondézsmáról.

Meglehetős idegesség lepte meg az érdekelt kö
röket tízeode Pál pénzügy miniszter azon emlékeze
tes kijelentése, mellyel a nemzeti vagyondézsma 
szükségességét és rövidesen való behozatalát be
jelentette.

Taktikai hiba volt az ördögöt a falra festeni, 
mert — valljuk be őszintén — sokan voltak, illetve 
vannak olyanok, akik magukat a közteherviselés alól 
kivonni akarták vagy akarják.

Széliében* hosszában beszélik, hogy már eddig
i é  is nagy összegek _ siklottak k i  . a megadóztar 
tárS alól.

Ez a dolog azonban csakis később, a béke
kötés után lesz gazdasági egyezményekkel repa- 
rálható.

A törvényjavaslat megszerkesztése ma kétség
kívül nem könnyű feladat. Diplomáciai összekötteté
sünk a külfölddel nem állott még helyre, jóformán 
tájékozatlanok vagyunk, hogy a gombamódra elszapo
rodott bankjegyeknek az eredeti helyre való vissza- 
özönléséhez miféle eszközökhöz nyuljunk. Nagyjában 
csak azt tudjuk, hogy Angliában és Franciaországban 
a háborús kedvező konjunktúra következtében a szinte 
„jogtalanul“ meggazdagodottak hadinyereségeiket 80 
®/o ig már visszatérítették.

Nem tudjuk azt sem, hogy a régi monarchia 
egyes különvált népei milyen arányban fogják a sú
lyos terheket magukra vállalni, azt sem tudjuk, hogy 
az évezredes Magyarország teljesen megszűnik lenni 
vagy újra a Nyugat védőbástyája lesz*e.

Hiba volt bizonyára a régi rezsimtől, hogy ideje
korán nem gondoskodott a bankjegyözonlésnek meg- 
gátlásáról

Ezért egész gazdasági életünk teljesen egész
ségtelen alapokon nyugszik, amiért e kérdés elodázása 
alig halasztható.

A pénzügyminisztériumban megtartott ankéten 
egyhangúlag elismerték a nagyvagyonadó szükséges
ségét és behozatalát, mert csak ezáltal fog pénzünk 
vásárló ereje emelkedni és az árak pedig némileg 
csökkenni; a közelgő financiális katasztrófának pedig 
C9ak igy lehet gátat vetni. A kérdések keresztül

vitelében ellentét mutatkozott az egyes felfogá
sok közt.

Belátták mindnyájan azt, milyen káros volna 
mindnyájunk szempontjából a devalváció nyers keresz
tülvitele. Az államra nézve ez egyenesen helyrehoz
hatatlan hiba volna, mert ingatag alapon álló hitelün
ket végveszedelem fenyegetné !

Szende pénzügyminiszter jóakarattal és belátás
sal fogadta az eddig elhangzott elmélkedéseket és bi
zonyára az egyes komplexumok megoldásánál a leg
radikálisabb eszközökhöz nem fog nyúlni.

Örömünkre lenne, ha a tökéletes adóztatás 
minden ismérve a leendő törvényben benn lenne; 
legyen célszerű, igazságos, gazdaságos és főleg 
egyéni.

Fektessék a fősuly a puhatolózásoknál hadi- 
nyereség-e a vagyon, avagy nem, nem-e a ked
vező konjunktúra által keletkezett a vagyonszaporu* 
lat, avagy oly vagyon e, mely tisztességes munka 
gyümölcse.

Egyhangúlag az a vélemény alakult ki, hogy a 
középosztályt, amelyet az eddigi adórendszerek min
dig a legsúlyosabban érintettek, a vagyondézsma alap
jában ne veszélyeztesse.

A legfontosabb, hogy e törvény gyökeresen 
mindenféle megrázkódtatás nélkül markoljon bele 
az adótárgyba és az eltitkolást lehetőleg gá
tolja meg.

E célból két csoportra oszthatjuk az adóalanyo
kat fizikai és jogi személyekre.

A fizikai személynél a törvény mélyen fog bele
nyúlni az egyén magánviszonyaiba.

Sokkalta könnyebb a helyzet a jogi személyek
nél (nyilvános számadásra kötelezett vállalat, szövet
kezet stb.) ahol a betekintés révén egy-kettore lesz 
megállapítható az adó összege.

A megadóztatás elvének keresztülvitele oly kér
dés, mellyel most nem foglalkozunk.

De bízvást reméljük, hogy a bivánt eredményt 
elérjük s nem fogunk olyan helyzetbe kerülni, hogy 
a papirpénzháiny pótlására állarojegyek kibocsájtásra 
határozza el magát a pénzügyi kormány. S hogy ebben 
nem is csalatkozunk, azt a kormány és néhány nagy
bank közt a folyó pénzszükségletek fedezésére lekö
tendő 1—2 milliárd kölcsön felvétele igazolja.
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A földgáz szelleme újból kisértetbe ejt bennünket. 
Még a boldog béke időben volt, — élénk emlékeze
tünkben áll — micsoda port vert fel az erdélyi föld
gáz felfedezése.

A szakkörök óriási jövőt jósoltak az erdélyi kis- 
sármási, nagysárcnássí gázoknak. Kiszámították, micsoda 
horribilis szén megtakarítást jelent e világraszóló felfe
dezés. Sőt» hogy tovább menjünk, már beszéltek a 
gáznak csövekben a fővárosba való vezetéséről 
Azóta sok idő múlt el Közbejött a világháború) 
az elsőrangú kérdés teljesen lekerült a napirendről*

Most újból földgázról hallunk és pedig — hor- 
ribile d ic tu ! — Budapest környékén levő földgázról-

Szinte meglepődéssel veszünk e hírről tudomást, 
pedig igen nagy horderővel bírna a fővárosra nézve, 
ha a kutatás kellő eredménnyel végződne. A gázgyár 
mai üzeme — miként a mérnöki körök megállapították, 
képtelen az egyre növekvő igényeket kielégíteni s a 
normális viszonyok beálltával milliókra menő beruhá
zásokat kellene eszközölni, hogy a modern igényeknek 
megfeleljen.

De nemcsak Budapest gázellátásáról lenne szó, 
hanem jókora terület ellátásáról is. Ez pedig különös 
fontossággal bírna, ha a békekonferencián a jog és 
igazság ellenére szénbányáink nagyrészét elveszitenők

A kutatásokban elsőrendű szerepet játszik Eötvös 
Lóránt báró, a világhírű tudós retorziós nigája.

Valóban csodálatos dolgokat produkálhatunk e 
műszerrel. Megállapítható vele, micsoda anyagok van- 
nak a föld méhében elrejtve, hol vannak gázhalmozó
dások és igy a fúrások könnyű szerrel meg is kezd
hetők.

Földgázforrásokat állapítottak meg Budapest kör
nyékén, Cegléden és Debrecen vidékén.

A fúrásokat a pénzügyminisztérium és a főváros 
együttesen végezteti.

Érdeklődéssel várjuk a további fejleményeket, 
amelyeknek Böck Hugó dr., ki a pénzügyminisztérium
ban speciálisan a kutatások problémájával foglalkozik 
s kinek nevéhez már eddig is szép sikerek fűződnek, 
egyenesen brilliáns jövőt jósol. — Fillér.

A Salgó vezérigazgatója. A Salgótarjáni kőszén- 
bánya r. t. igazgatósága február I0«én tartott ülésén 
Reimann Lázár ügyvezető igazgatót alelnökké válasz
totta, mig Frischmann J. F. ügyvezető igazgatónak a 
vezérigazgatói címet adományozta.

Gratz Gusztáv a  Földgáz r . - t  korm ánybiztosa.
A Magyar Földgáz Részvénytársaság igazgatósága a 
napokban Hegedűs Lóránt dr. elnökhelyettes elnök
lésével tartott ülésén Gratz Gusztáv dr. külügyi ősz 
tályfőnököt egyhangúlag a társaság kormányzójává 
választotta meg.

A gázgyár mégis kap szenet. Vázsonyi Jenő állam
titkár szénkormánybiztos néhány nap előtt egyik ny i
latkozatában célzást tett arra, hogy a cseh-szlovák kor
mánnyal megegyezés készül a Karvín vidéki szénszál
lítmányok átengedése ügyében. A eseh-szlovák kor
m ány az itt járt amerikai bizottság szorgalmazására

helyezte kilátásba a szénszállítmányok átengedését és 
Prágában már tárgyal is a magyar megbízott a cseh
szlovák kormánnyal. Ezek a tárgyalások kedvező ered* 
ménnyel biztatnak és különösen az angolok töreksze
nek arra, hogy a karvin—ostraui bányavidékről érkező 
szénküldemények akadálytalanul eljussanak Magyar- 
országra. Most jött az az értesítés, hogy több ezer vag« 
gon gázszén már esetleg a jövő héten elindul Magyar- 
ország felé. így kilátás van arra, hogy a gázgyár meg
szabadul mostani válságos helyzetétől.

Szolgálati jubileum. Fenyő Adolf, a MagyarÁ l- 
talános Kőszénbánya r.-t. cégvezetője e hó 1 én tö l
tötte be szolgálatának huszonötödik esztendejét. A 
vállalatnál, mely maga is álig két esztendeje ünne
pelte alapításának negyedszázados évfordulóját, ez 
volt az első tisztviselői jubileum. Ebből az alkalom
ból az igazgatóság nevében Vida Jenő vezérigazgató 
üdvözölte a jubilánst, akit kartársai külön is meleg 
óvációban részesítettek.

A Munkaügyi Tanács megalakulása. Az Országos 
Munkaügyi Tanács a müegyelein disztormébon február 
8-án tartotta alakuló ülését, amelyen Károlyi Mihály is 
megjelent. Az  alakulógyülés tárgysorozata a műegye
tem rektorának üdvözlete, az Országos Munkaügyi 
Tanács elnöki megnyitója, Károlyi Mibály, Borinkey 
Dénes dr. miniszterelnök, Garami Ernő felavató be
széde volt.

A bányatársládák reformja. A „Bányamunkás“ közlése 
szerint a bányatársládák reformtervezetét a pénzügyminisz
térium elkészítette. A tervezet a jelenlegi állapothoz képest 
haladást jelent. A táppénz oly m agasra emeltetnék a javas
lat szerint, m int lí)07. évi XTX. t.-c. á g i já n  biztosított 
egyél» ipari munkásoké és ugyanug\ szabályoztatuók a bal
eset. kártalanítás is. A tervezet szerint a m unkaadó-vállalat 
ugyanoly Összeggel köteles hozzájárulni a betegségi bizto
sítás költségeihez, mint a munkás, a balesetbiztosítást költ
ségeit pedig teljesen sajátjából tartozik fedezni. A nyugdíj 
rendezése ügyében mindössze annyit tartalmaz a tervezet, 
hogy a munkás eltávozása esetén, ha más bányavállalathoz 
megy dolgozni, nem veszti el szerzett jogait. Eldöntetlen 
kérdés,, fájjon a bányamunkások biztosítása továbbra is a 
társpénztárak keretében történjék, vagy pedig az 1907. évi 
XJX. törvénycikk alapján alakult munkás biztosító pénztárak 
keretébe A nyugdíjpénztárra vonatkozólag külön megálla
podást kell létesíteni a most működő nyugdíjpénztárakkal 
oly irányban, hogy azok egy országos központba összevo
nassanak. Az utóbbival a Magyarországi Bánya- és Kohó
munkások Országos Szövetségi1 részletesebben még nem 
■foglalkozott.

A pénzverés felvétele. A körmöcbányai pénzverő 
arany- és ezüstkészletoit és eszközeit cseh invázió 
előtt tudvalévőén majdnem teljesen sikerült megmen
teni és a fővárosba felszállitani. A pénzügyminisztéri
umban most tanácskoznak afelől, hogy hol állítsák fel 
a pénzverőt, mert az aprópénzhiány ezt mind sürgő
sebbé teszi. Később köztársasági aranyakat is fognak 
veretni.

Fizetésrendezés a gázmüveknél. A gázgyári mun
kások fizeíésrendezést kértek és a gázgyár igazgatósá
gának a fizetésrendezésre vonatkozó előterjesztését el 
is fogadta a néptanács. Az uj fizetésrendezés szerint 
a minimális órabér 2 korona 80 fillér, a makszimális 
órabér 5 korona lesz. A fizetésemelés kilencmillió ko
ronával emeli a gázmüvek kiadásait.
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Zerkovitz Emil m iniszteri tanácsos. A hivatalos 
lap jelentése szerint a kormány Zerkovitz Emil hajó
zási kormánybiztosnak a miniszteri tanácsosi cimet 
adományozta. Zerkovitz, aki lényeges szolgálatokat 
tett a m agyarságnak a külföldi tanulmányi bizottsá
gok ittléte alkalmából, régi érdem es munkása a ma
gyar szakirodalomnak.

Rendetet a földmérőkről. Az igazságügym iniszternek a 
földmivelésügyi miniszterrel egyetértőlcg kibocsátott GL800. 
számú rertdelete az alábbiakat rendeli a földmérőkről szóló 
1909. évi 40. számú igazságügy miniszteri rendelete kiegé
szítése tárgyában. 1, A Budapesten szervezett íöldmérővizs- 
gáló-bizottság elnökénél a jelen rendelet életbelépésétől szá
mított két éven belül földmérősegéd gyanánt bejelenthető 
olyan feddhetlen előéletű hadirokkant vagy hadiszolgálatban 
állott más m agyar állampolgár is, aki a műegyetemen a 
mérnöki szakosztály első és második évfolyamának minden 
kötelezett tárgyát a tanulmányi rend értelmében hallgatta 
s belőlük sikerrel vizsgázott vagy megfelelő elméleti kép
zettséget egyébként igazol. A földmérővizsgáló-bizottság hár
mas tanácsa állapítja meg, hogy hadirokkant vagy hadiszol
gálatban állott más jelentkezőnek nem a műegyetemen szer
zett elméleti képzettsége, mennyiben vagy esetleg mily ki
egészítéssel vehető az 1. bekezdésben említett elméleti kép
zettséggel egyenlőnek. 2. Az 1. §. alapján bejegyzett föld
mérősegéd birtokrendezési ügyekben a földmérőt birói tár- 
gyalásokon csak akkor helyettesítheti, ha a földmérő kérel
mére a földmérővizsgáló-bizottság elnöke erre feljogosítja. 
A földmérő helyettesítésére csak oly földmérősegéd jogosít
ható fel, aki birtokrendezési ügyekben már legalább egy 
éven át gyakorlatot folytatott és akinek megbizbatósága és 
arravalósága ellen működése alatt alapos észrevétel nem 
merült fel. 3. A végből, hogy földmérősegédek, valamint mind
azok is, akik a földmérői jogosítványt a 40/1909. I. M. sz. 
reűfídelet.értelmében megszerezni kiváuják,.elméleti képzett
ségüket szakszerűen kiegészíthessék, az igazságügyminisz
te r  a földmivelésügyi miniszterrel egyetértve, megfelelő to
vábbképző előadások s földmérési gyakorlatok tartásáról a 
szükséghez képest gondoskodik. Az igazságügyminiszter 
gondoskodik a fölméréseknél szükséges segédmunkások ki
képzésére alkalmas tanfolyamok tartásáról is. E tanfolyamok 
megkezdéséről kibocsátandó hirdetményben kell megállapí
tani és közhírré tenni, hogy ily tanfolyamra milyen előkép
zettséggel lehet jelentkezni. A jelentkezők közül előnyben 
kell részesíteni a hadiszolgálatban állott egyéneket s általá
ban azokat, akiket előbbi életpályájukon a háború akasztott 
meg. 4. Amennyiben a földmérői jogosítványt okleveles m ér
nökök a szükséges számban nem szereznék meg, a földmé
rői jogosítvány elnyerése végett a földmérővizsgáló-bizottság 
hármas tanácsa vizsgára bocsáthat jelen rendelet 1. § a alap- 
já a  bejegyzett oly földmérősegédet is, aki igazolja, hogy az 
országos felmérésnél vagy földméréssel foglalkozó más állami
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szervnél avagy földmérői jogosítvánnyal bíró földmérő mel
lett öt éven át gyakorlatot folytatott és akinek megbízható
sága s arravalósága ollen alapos aggály nem merült fel. Az 
igazságügyminiszter a földmérővizsgáló-bizottság hármas 
tanácsának javaslatára az említett öt évi gyakorlat egy ré
szét elengedheti oly földmérősegének, aki magasabb geodé
ziai kiképzésben a volt katonai műszaki akadémián része
sült, annak pedig, aki a volt katonai felső műszaki tanfolya
mot eredményesen elvégezte, a gyakorlat külön kimutatását 
egészen is elengedheti. A földmérővizsgáló-bizottság hármas 
tanácsa a jelölt által igazolt elméleti képzettséghez képest 
esetenként állapítja meg, hogy annak, aki a földmérői vizsgára 
bocsátott jelöltet a földmérői vizsgán a geodéziából is meg 
kell vizsgálni. Ezt a megvizsgálást a vizsga-bizottság a volt 
katonai felső műszaki tanfolyamot végzett jelölteknél indo
kolt esetben mellőzheti. A földmérővizsgáló-bizottság ú jra 
alakítása alkalmával az igazságügyminiszter bizottságba 
három olyan okleveles mörnoküt is kinevez, akinek föld
mérői jogosítványa van. Az igazságügyminiszter 830. számú 
rendelete értelmében pedig az 19Ü8. évi 600. számú igaz
ságügyi rendelete kiegészítendő azzal, hogy birtokrendezési 
ügyekben műszaki tennivalók ellátására alkalmazhatók azok 
a földmérők is, akik földmérői jogosítványukat a fentebb 
ism ertetett igazságügyminiszteri rendelet alapján szerezték 
vagy szerzik meg. Folyó évi január 12-étől számított két 
éven belül fölméi'ősegéd gyanánt bejelenthető oly feddhetet
len előéletű hadirokkant vagy hadiszolgálatban állott más 
m agyar állampolgár is, aki magasabb geodéziai kiképzésben 
a volt katonai műszaki akadémián részesült vagy aki a 600. 
1908. I. M. számú rendelet 5. § a 1. pontjának megfelelő 
elméleti képzettséget egyébként igazol. A földmérővizsgáló- 
bizottság hárm as tanácsának meghallgatásával az igazság
ügyminiszter állapítja meg, hogy hadirokkant vagy hadi- 
szolgálatban állott más jelentkezőnek nem a miiegyetemen 
szerzett elméleti képzettsége mennyiben, esetleg mily kiegé
szítéssel vehető az esetleg elméleti képzettséggel egyenlő
nek. Folyó évi január 12-íke után bejegyzett oly földmérő
segéd, akinek az előbb emlit-ett képzettsége van. birtokren
dezési ügyekben a földmérőt birói tárgyalásokon csak akkor 
helyettesítheti, ha a földmérő kérehnére a földmérővizsgáló- 
bizottság elnöke erre feljogosítja. A földmérő helyettesíté
sére csak oly földmérősegéd jogosítható fel, aki birtokren
dezési ügyekben már legalább egy éven át gyakorlatot 
folytatott és akinek megbízhatósága és arravalósága ellen 
működése alatt alapos észrevétel nem merült fel.

A fémjelzési illetékek felemeléséről szóló 1919 évi 
I. néptörrény végrehajtása tárgyában kiadott pénzügy- 
miniszteri rendeletben foglalt intézkedések végrehajtá
sát a pénzügyminiszter 5533/1019. sz. rendeletével f. 
évi március 31-ig felfüggesztette azzal, hogy a néptör
vény végrehajtása iránt később fog rendelkezni.

3a  b á n v a

FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság

BUDAPEST, L, Budafoki-ut 13533. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦*♦
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Hadicélokra igénybevett vegyi cikkek igénybevételé
nek hatályon kivül helyezése. Az 1915. évi március hó 
2-án kelt honvédelmi miniszteri rendelettel hadicélokra 
igénybevett ammóniák, kénsavas ammóniák és mész- 
nitrogén készleteket a magyar hadügyminiszter az 
igénybevétel alól feloldotta.

Mi az eljárás a munkaadó és az alkalmazott közötti perek
ben? A m unkaügyi bíráskodásról szóló néptöirvényt az e 
tárgyban kibocsátott összes rendeleteket állította össze és 
látta el magyarázó jegyzetekkel György Ernő dr., az OMKE 
titkára most megjelent füzetében. Tartalmazza a könyv a 
peres eljárás során leggyakrabban szükséges beadványok 
m intáját is s összeállításánál fogva igen alkalmas arra, hogy 
úgy a peres fele Ír, mint a bíróság munkájában résztvevő 
laikus ülnökök minden kérdésben pontos tájékozást nyer
jenek. A könyv az OMKE kiadása, (V Rudolf-rakpart 9.) 
ára korún a.

Magyar Általános Fatermelö r.-t cég alatt a Magyar Ál
talános Hitelbank 2 millió K alaptőkével alapított Budapes
ten (V Dorottya-utca o.)*a (4000 darab 500 K névértékű 
részvény) uj vállalatot Rottinan-féle szatmármegyei Lajos- 
major határában elterülő erdőség kitermelésére. Az igazga
tóság tagjai Tarnay Gyula (Miskolc* fíenkő Jakab, Fodor 
.Jenő < Miskolc), Gy. Farkas Gyula (Putnokl, Rottmann Ignác, 
K ott ma n Dezső és Keinitz Zsi gmond.

A szénhiány miatt való munkássegélyezésre vonatkozólag 
a kormány most 385/M. E. szám alatt rendeletet bocsátott 
ki, mely az eddigi rendeletek hatályát 1919 február 15-ig 
meghosszabbítja és egyúttal elrendeli, hogy 1919 január 16- 
tól kezdodőleg a rendkívüli szénsegélyhez az üzemek tu laj
donosai 25°/o-kal tartoznak hozzájárulni, míg a fennmaradó 
75°/o továbbra is az állam kincstár terhére fizetendő ki.

Cégjegyzési hirek. Matador ruggyanta- és balata- 
müvek r.-t. tícbwarcz Ernő igazgatósági tagját beje
gyeztette ; — Csáky László g ró f  prakfalvi vas- és 
acélgyár r.-t. Rosner Ervin báró és Kovács I. Kálmán 
igazgatósági tagjainak ebbeli minőségét és cégjegy
zési jogosultságát bejegyeztette.

A részvények és a vagyonadó. Az utóbbi hetekben 
gombamódra megjelenő adóügyi tanulm ányok közül torony- 
m agasságra emelkedik ki Czukor Gábor dr. fenti címen 
most megjelent könyve. Laikus és szakember egyaránt élve
zettel és haszonnal forgathatja az élvezetes stílusban meg
írt igen aktuális könyvet, amely az Ujságüzem kiadásában 
jelent meg és ára 3 korona.

A Magyar-Keleti Tengerhajózási R t Ausztráliában 
rekedt hajója. A Magyar-Keleti Tengerhajózási rt. 
„ T uru l“ nevű gőzöse a háború kitörésekor tudvalevő
leg Ausztráliában, Sidney-ben rekedt, ahol elkobozták. 
A hajóstársaság két fórumon felebbezett ez ellen, mig 
végre Londonban a döntő angol zsákm ány bíróság a 
gőzöst visszaitéite a társaságnak, kimondotta, hogy a 
hajót jogtalanul használták s ki kell szolgáltatni a 
Magyar*keletinek, nagy érdeklődést keltett s ez egyik 
oka annak az élénk keresletnek, mely a tá rsasig  
részvényei iránt a tőzsdén kifejlődött.

A Brassói celiulozegyár február 12-én tartott közgyűlé
sén elhatározták, hogy a tartalékolások után fennmaradó 
572.129 K 28 f nyereségből s részvényeseknek 12 korona 
osztalékot fizetnek.

A Telefongyár rt. 1918. junius 30-án lezárt mérlegében 
az 54.867 K (1916—17-ben 51.466 K) áthozattai együtt 
2,910.221 (2,616.291) K nyers hasznot számol el, amiből a 
költségek és 141.440 (370.541) K leírások levonása után a 
tiszta nyereség 987 632 K, az előző évi 960.310 K-val szem
ben. Az osztalék, mint tavaly, az idén is 30 K =  15f/o lesz.

Pályázat Az aknaszlatinai főbányahivatal a következő 
állásokra irt ki pályázatot - Egy művezetői állásra évi 3000 
K fizetéssel és személyi pótlékkal, természetben adott lakás
sal avagy ennek hiányában évi 320 K lakbérrel, továbbá 
évi 30 ürm. tűzifa s évi 50 kg. sójárandósággal, végül pedig 
a feütebb jelzett évi fizetés 50°/o-át tevő jutalékra s esetleg 
a törvényszerű háborús segélyre való igénnyel, valamint 
egy bányai ntczöi állásra évi 1400 K fizetéssel és személyi 
pótlékkal, természetbeni lakással avagy évi 160 K lakbér
rel, továbbá évi ^0 ürm. tüziía és évi 50 kg. sójárandóság
gal, úgyszintén a fizetés 50®/o-át kitevő jutalékra s háborús 
segélyre való igénnyel, végül pedig a szóban forgó állások
nak előléptetés utján való betöltése esetén két bányafelvi
gyázói állásra egyenként évi 1000 K fizetéssel és személyi 
pótlékkal, természetbeni lakással avagy évi 160 K lakbér
rel, évi 24 ürm. tűzifa s évi 50 kg. sójárandósággal s ugyan
csak a fizetés 50 százalékát tevő biztosított járulókra, eset
leg háborús segélyre való igénnyel. A pályázatok két héten 
belül nyújtandók be.

Országos Import-Export vállalat alakulása. Az Országos 
Import-Export Készvény társaság közli, hogy folyó hó 23-án 
tartja alakuló közgyűlését a Bank és Pénzváltó rt. Arany 
János-utca 26. szám alatti helyiségében. Az uj vállalat 
egyelőre főleg gyarmat- és fűszeráruk forgalombahozatalá- 
val és importjával, valamint vegyi term ékek és rokoncikkek 
gyártásával és nagybani elárusitásával fog foglalkozni. A 
részvénytársaságnak, amely a Bank és Pénzváltó rt. égisze 
alatt alakul, alaptőkéje 2 millió korona lesz. Az igazgatóság 
elnöke Herzog Ignác szeszgyáros és nagv kereskedő. A vál
lalat működését március 1-én kezdi meg.

Az ólom lefoglalása Norvégiában. Az 1918 november S-iki 
királyi határozat ielhatalm azza a norvég ipari departement-ot, 
hogy az ólom lefoglalásának végrehajtására és az államnak 
való beszolgáltatására megfelelő intézkedéseket tegyen.

Grafitipar Koreában. Korea grafitkeroskedelme 1917-ben 
igen jó volt, a múlt évben azonban az árak estek és most 
is állandóan slábbszállanak. Szakértők közlései szerint Korea 
grafittermelése 1917-ben 6500 tonnát tett ki ; az a mennyi
ség, amit Japánnak acélgyártás céljaira szállítottak, az Ame
rikába való kivitellel együtt 4500 tonnára rúgott. Jó grafitért 
az utolsó években 600 yent is fizettek tonnánként. Hogy mi 
lesz a grafitnak az ára a jövőben, nem lehet jelenleg meg
állapítani. Annyi bizonyos, hogy a teímclés nem fog ke- 
vesebbedni.

1919 február 16. (3. szám.)

Zongorák, pianinók,
világhírűek, Ibach, Bösen dór fér 
Koch — Korselt, Stelzhammer, 
Lauberger—Gloss, Stugl, Förs
ter, Rösslor, Petroff, nagy vá
lasztékban vásárolhatók, cserél
hetők, bérelhetők.

Minden néven nevezendő javí'
tások, hangolások, bőrözések, cso
magolások és szállítások elvál* 
laltatnak, ó c sk a  h an g sze rek  

^  -  magas áron megvásároltatnak.

K E R N Á C S ,
B U D A P E S T ,  S z e re c s e n - u tc a  33. sz . 
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